
Stručný manuál pro pořadatele - zpracování výsledků  

Před zahájením soutěží by měl mít každý rozhodčí (resp. zapisovatel) připravené 
od pořadatele předepsané protokoly, které jsou seřazené v pořadí, ve kterém budou 
soutěžící startovat. Je vhodné přiložit i prázdný protokol pro případ potřeby. 

 
Pokud dojde v průběhu soutěží k nějaké změně – např. některý z jezdců nenastoupí, je 
potřeba, aby se to rozhodčí dozvěděl, aby daný protokol vyřadil. Předejde se tak vypsání 
výsledku do protokolu jiného jezdce. 

Vyplněný protokol se vybírá ihned po skončení jízdy a dopsání všech souhrnných známek a 
začíná se zpracovávat. Je dobré si hned zkontrolovat, zda jsou všechna políčka vyplněna a 
nechybí podpis (příp. podpisy u změn známek). 

 



 

Nyní začíná zpracování protokolu: 

Nejprve sečteme všechny známky za cviky. Pro sčítání je dobré přepsat známky do Excelu, 
nebo aspoň použít kalkulačku. Součet doplníme do políčka „Celková známka za cviky“. 
Vedlejší pole napovídá, kolik by bylo dosaženo s nejvyšším počtem bodů – součet tedy 
nebude nikdy vyšší. 

 

Dále zpracujeme souhrnné známky. Souhrnné známky se násobí koeficientem, který je u nich 
vyznačený. Nejprve tedy doplníme tyto součiny, pak své výsledky sečteme a součet vypíšeme 
do silného pole Celková souhrnná známka 

 



Pokud je v protokolu vyznačeno, že došlo k omylu, vyznačí se do protokolu i bodová srážka za 
omyl. 

 

Nyní dokončíme výpočty výsledků: 

Sečteme celkovou známku za cviky (v našem příkladu 98) s celkovou souhrnnou známkou (v 
našem příkladu 46), odečteme případnou penalizaci (v našem příkladu je srážka -4) a 
vypíšeme výsledek do pole Celková známka (98 + 46 – 4 = 140). Získaný výsledek pak 
vydělíme maximálním počtem bodů a vynásobíme stem – návod bývá v protokolech hned 
vedle políčka. (V našem příkladu 140 : 220 ∙ 100 = 63,636363…) Procenta zaokrouhlujeme 
nejčastěji na dvě desetinná čísla. 

 

Pokud je jezdec z nějakého důvodu diskvalifikován, je to vyznačeno v protokolu (zpravidla 
přímo vepsáno do políčka cviku, kde k diskvalifikaci došlo, příp. zakroužkován třetí omyl). 
V celkové známce se tak objevuje zkratka DQ. 

 

Po ukončení drezurní části seřadíme jezdce podle dosažených procent a přiřadíme body: 

Pokud je někdo z nějakého důvodu diskvalifikován, nezískává žádný bod – jeho zisk za účast 
je 0. Pokud jezdec obdrží platné hodnocení v procentech, získává jeden bod za účast a další 
bod za každého soupeře, kterého překonal, a to včetně diskvalifikovaných. Vítěz získává 
navíc jeden bonusový bod. Jestliže je procento shodné, získává vyšší bodový zisk ten, kdo má 
vyšší souhrnné známky. 

Modelový příklad: Máme v soutěži 8 jezdců. Jeden jezdec byl diskvalifikován. Výsledková 
listina se ziskem bodů pak může vypadat následovně: 



 

V testu ovladatelnosti pak zpravidla startují jezdci od nejníže umístěného k vítězi, tedy jako 
první by startovala Ludmila Nováková s Cookie, po ní Božena Pravá a jako poslední František 
Novák s Luckou.  

Zpracování protokolu z testu ovladatelnosti: 

Předepsané protokoly opět v pořadí, jak budou jezdci startovat, předáme stanovišti 
rozhodčích. 

 

Zpracování protokolu z testu ovladatelnosti je jednoduché – provedeme prosté sečtení bodů 
z překážek společně se souhrnnými známkami a zapíšeme je do pole Celkem.  



 

Bodový zisk pro vyhodnocení stačí, pokud jej chceme převést na procenta, pak vezmeme 
spočítaný bodový zisk, vydělíme jej maximálním možným ziskem, což je deset krát (počet 
překážek + 5), a vynásobíme 100. 

V našem případě 100 : 170 ∙ 100 = 58,8235…, zaokrouhleno 58,82 %. 

Bodový zisk z testu ovladatelnosti získáme stejným způsobem, jako při drezurním testu – 
seřadíme dvojice podle výsledku v testu, obodujeme podle počtu poražených, vítěz má bod 
navíc. Např.  

 

Nyní můžeme stanovit průběžné pořadí jezdců tak, že sečteme získané body z obou testů: 



Startovní číslo Jezdec Kůň drezura ovladat. celkem 
6 František Novák Lucka 9 7 16 
7 Zdeněk Pražák Petřín 7 9 16 
2 Eliška Brněnská Petrov 6 6 12 
3 Jan Blažek Twiggy 5 5 10 
4 Lucie Světlá Queen 4 3 7 
1 Jana Janová Honzík 3 1 4 
8 Božena Pravá Střela 2 2 4 
5 Ludmila Nováková Cookie 0 4 4 

 

Vidíme, že v tabulce mají někteří jezdci stejný počet bodů. Jejich pořadí pak určíme podle 
umístění v drezuře – kdo má vyšší bodový zisk z drezury, získává vyšší umístění. 

Následuje test rychlosti – tam se píší všichni jezdci do jedné tabulky, takže pořadatel dostává 
listinu až po dokončení testu posledním jezdcem. Naměřené časy jsou zapsané vlevo, k nim 
se přičítají penalty. Pro vyhodnocení je podstatný součet času s penaltami vpravo, nejnižší 
hodnota vyhrává. 

 

Přidělíme tedy body za test rychlosti 

Startovní číslo Jezdec Kůň čas body 
1 Jana Janová Honzík 162,15 9 
3 Jan Blažek Twiggy 165,38 7 
4 Lucie Světlá Queen 166,13 6 
2 Eliška Brněnská Petrov 174,12 5 
7 Zdeněk Pražák Petřín 189,04 4 
6 František Novák Lucka 193,36 3 
8 Božena Pravá Střela 203,13 2 
5 Ludmila Nováková Cookie 205,12 1 

a stanovíme celkové pořadí jezdců podle získaných bodů: 



 

I zde při shodě bodů rozhoduje dřívější umístění v drezuře. 

 


